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BAB II 

PERMASALAHAN TATA KELOLA PERKOTAAN BANDUNG DAN 

GAMBARAN SISTER CITY BANDUNG-SEOUL 

 Tujuan dari dilakukannya kerjasama sister city Bandung-Seoul salah 

satunya adalah untuk memperbaiki tata kelola perkotaan Bandung. Maka dari itu, 

sekiranya penulis akan menggambarkan persoalan tata kelola perkotaan yang di 

hadapi kota Bandung sebelum melakukan kerjasama sister city dengan Seoul dalam 

bab ini. Selain itu, bab ini juga akan mengulas tahapan-tahapan terbentuknya 

kerjasama Bandung-Seoul serta faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong 

Kota Bandung memilih Seoul sebagai mitra kerjasama sister city. Pada akhir bab 

ini pula akan diuraikan substansi kerjasama sister city Bandung dan Seoul. 

2. 1 Tata Kelola Perkotaan Kota Bandung sebelum Kerjasama Sister City 

Bandung-Seoul 

 Tata kelola perkotaan menjadi salah satu faktor yang mempunyai andil 

dalam menentukan keberhasilan pembangunan perkotaan dan pemukiman. 

Tujuan dari adanya tata kelola perkotaan adalah untuk menciptakan suatu kota 

yang berkelanjutan, dimana dalam melakukan pengelolaan terhadap suatu kota 

harus terlebih dahulu mengatahui ide pembangunan perkotaan tersebut agar 

dapat melihat prospek kota berkelanjutan yang akan dibangun. Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah menjelaskan tentang otonomi daerah 

memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola 
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perkotaan sendiri.46 Sehingga, dengan adanya undang-undang ini kota-kota di 

Indonesia diharapkan dapat menata wilayah perkotaan dengan sebaik-baiknya.  

 Urbanisasi seringkali menjadi permasalahan utama kota-kota besar di 

Indonesia dalam mengelola tatanan kota. Begitu pula dengan Kota Bandung, 

akibat dari maraknya urbanisasi menjadikan permasalahan perkotaan semakin 

kompleks mulai dari tata kelola lingkungan yang buruk hingga penyediaan 

sarana prasarana yang terbatas. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, 

Kota Bandung melalui Dinas Tata Ruang dan Pemukiman mengeluarkan 

Rencana Strategis Pengembangan Infrastruktur Metropolitan Bandung pada 

tahun 2010. Rencana strategis tersebut menjelaskan bahwa dalam penataan 

ruang berkelanjutan, terdapat 4 (empat) prinsip yang dijadikan pedoman yaitu: 

(1) Prinsip Manajemen Kota, yang berarti daerah metropolitan merupakan satu 

kesatuan wilayah makro yang menyatukan aspek-aspek social-ekonomi dan 

lingkungan dalam pengelolaannya; (2) Integrasi Kebijakan; (3) Berpikir 

Ekosisem, dimana proses pengembangan penataan ruang harus 

mempertimbangan dampak yang akan terjadi pada lingkungan sekitar; dan (4) 

Kemitraan, yaitu dalam penataan ruang dibutuhkan prinsip kemitraan dengan 

kesetaraan sehingga pihak-pihak lain dapat berperan dalam memberikan 

masukan tentang penataan ruang metropolitan Bandung.47   

 
46 Kementrian Luar Negeri Indonesia. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 

2014. Diakses melalui https://pih.kemlu.go.id/files/UU02232014.pdf (30/03/2019) 
47 Wahyu Surakusumah. Sistem Penataan Ruang dan Lingkungan Kota Bandung dan Sekitarnya. 

Diakses melalui 

https://www.academia.edu/8662369/Sistem_Penataan_ruang_dan_lingkungan_kota_bandung_dan

_sekita?auto=download (29/03/2019) 

https://pih.kemlu.go.id/files/UU02232014.pdf
https://www.academia.edu/8662369/Sistem_Penataan_ruang_dan_lingkungan_kota_bandung_dan_sekita?auto=download
https://www.academia.edu/8662369/Sistem_Penataan_ruang_dan_lingkungan_kota_bandung_dan_sekita?auto=download
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 Berdasarkan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kota 

Bandung Tahun 2012, diketahui permasalahan lingkungan yang menjadi isu 

lingkungan hidup utama salah satunya adalah alih fungsi lahan. Banyak daerah 

resapan yang telah beralih fungsi menjadi pemukiman maupun ditutup untuk 

keperluan lainnya menyebabkan berkurangnya resapan air hujan ke dalam 

tanah. Pendirian bangunan di sepanjang sungai juga berdampak terhadap 

semakin sempitnya daerah resapan. Sungai Cikapundung merupakan sungai 

utama di Kota Bandung, debit maksimumnya sekitar 250𝑚3, sementara debit 

minimumnya kurang dari 12𝑚3.48 Salah satu dampak yang sangat dirasakan 

dari perahlian fungsi lahan adalah banjir. Minimnya pengelolaan sampah juga 

menjadikan sampah-sampah kota berakhir disungai dan mengakibatkan 

terjadinya banjir. 

 Masalah lain yang dihadapi oleh Kota Bandung pada saat itu adalah sistem 

penyediaan air bersih yang belum mampu memenuhi kebutuhan air bersih 

masyarakat Bandung. Keterbatasan pasokan air ini seringkali disebabkan oleh 

tinggginya ketergantungan pada sumber air baku yang berasal dari air 

permukaan (sungai, danau, waduk) dan tingginya pencemaran pada sumber air 

permukaan tersebut.49 Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air sungai di 

Kota Bandung tahun 2011, sekitar 48 sungai yang ada di Kota Bandung hampir 

seluruhnya telah tercemar limbah baik cair maupun padat. Komposisi sumber 

 
48 Ibid. 
49 West Java Province Metropolitan Development Manajement. 2013. Konsep Awal Pengembangan 

Metropolitan Bandung Raya. Diakses melalui 

http://metropolitan.jabarprov.go.id/sources/download/paper/6f79c-06-konsep-awal-

pengembangan-metropolitan-bandung-raya_juni-2013_a22.pdf (30/03/2019) 

http://metropolitan.jabarprov.go.id/sources/download/paper/6f79c-06-konsep-awal-pengembangan-metropolitan-bandung-raya_juni-2013_a22.pdf
http://metropolitan.jabarprov.go.id/sources/download/paper/6f79c-06-konsep-awal-pengembangan-metropolitan-bandung-raya_juni-2013_a22.pdf
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pencemarannya adalah 70% limbah rumah tangga dan 30% limbah industri 

seperti tekstil, rumah sakit, restoran, dan hotel.50 Pada akhirnya, permasalahan-

permasalahan layaknya banjir akan memunculkan permasalahan lainnya 

seperti kemacetan yang terjadi di beberapa titik kota. 

 Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pelayanan publik di Kota 

Bandung termasuk dalam kategori pelayanan yang buruk pada tahun 2013. 

Bahkan hingga mencapai peringkat ke-16 terburuk versi survei integritas 

pelayanan publik KPK. Selain mengenai pelayanan publik. ICW juga 

mengomentari beragam masalah di Bandung termasuk masalah kemacetan, 

krisis air bersih, tata ruang yang tidak beraturan atau semerawut serta hutan 

kota yang hilang karena alih fungsi lahan. Padahal APBD yang diperuntukan 

untuk pembangunan infrastruktur mencapai 80%. ICW menyarankan agar Kota 

Bandung segera membenahi birokrasinya.51 

 Pada tahun 2014, tata ruang di Kota Bandung masih terlihat tidak 

beraturan. Hal ini menyebabkan Kota Bandung seringkali mengalami masalah-

masalah seperti banjir dan kemacetan lalu lintas. Data Wahana Lingkungan 

Hidup (Walhi) Jawa Barat menyebutkan bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

Kota Bandung pada tahun 2014 masih di kisaran 9% (sembilan persen), sangat 

jauh dari aturan yang harusnya terdapat RTH sebesar 30% (tiga puluh 

 
50 PPID Bandung. 2016. Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung. Diakses melalui  

https://ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/07/Renstra-revisi.pdf (30/06/2019) 
51 Detiknews.2013. ICW: Pelayanan Publik Kota Bandung Buruk Seperti Nabire. Diakses melalui 

https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-2378359/icw-pelayanan-publik-kota-bandung-buruk-

seperti-nabire (30/07/2019) 

https://ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/07/Renstra-revisi.pdf
https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-2378359/icw-pelayanan-publik-kota-bandung-buruk-seperti-nabire
https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-2378359/icw-pelayanan-publik-kota-bandung-buruk-seperti-nabire
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persen).52 Tata ruang yang tidak beraturan tersebut tidak terlepas dari 

perencanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana. Divisi Advokasi 

dan Kampanye Walhi Jawa Barat, Dwi Sawung mengatakan tata ruang Kota 

Bandung pada saat itu lebih disesuaikan dengan kondisi yang ada. Tidak 

terdapat zona-zona khusus untuk penempatan bangunan. Akibatnya, Ruang 

Terbuka Hijau di Bandung menjadi sangat kurang. 

 Dalam upaya mengatasi dan mengantisipasi berbagai isu-isu yang 

dihadapi, Kota Bandung menetapkan kebijakan pemerintah kota dalam periode 

2014-2018 yang didasarkan pada visi daerah Kota Bandung yaitu Terwujudnya 

Kota Bandung yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera. Pokok dari visi Kota 

Bandung memiliki tiga makna, diantaranya: (1) Ruang kota harus dapat 

berkontribusi terhadap terwujudnya kondisi lingkungan yang unggul, nyaman, 

tertib, berkelanjutan, dan responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku 

penghuninya; (2) Bangunan gedung dan bangunan lainnya harus dapat ditata 

dan dikendalikan sesuai dengan rencana tata ruang kota sejalan dengan 

peningkatan kegiatan pertumbuhan dan perkembangan kota; dan (3) 

pemukiman harus berkualitas, berkontribusi terhadap peningkatan sarana 

hunian layak sehingga dapat memberikan kenyamanan kesejahteraan bagi 

masyarakat warga Kota Bandung. 53  

 Dalam mewujudkan visi tersebut dibutuhkan kinerja pelayanan yang baik, 

sehingga Pemerintah Kota Bandung membentuk Dinas Tata Ruang dan Cipta 

 
52 Bandung Oke. 2014. Membenahi Tata Ruang di Kota Bandung. Diakses melalui 

http://bandungoke.com/view.php?id=20140405225423 (29/03/2019) 
53 PPID Bandung. Op.cit. 

http://bandungoke.com/view.php?id=20140405225423
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Karya yang memiliki fungsi yang tidak terlepas dari kewenangan-kewenangan 

yang menjadi tanggung jawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan dan pelayanan publik. Tujuan dibentuknya kebijakan 

pemerintah kota periode 2014-2018 tersebut adalah sebagai pedoman taktis 

srategis dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan 

publik di Bidang Perancanaan dan Tata Ruang Kota; Bidang Tata Bangunan 

dan Arsitektur Kota; Bidang Tata Ruang dan Pembangunan dan dan lain-

lainnya.54 

 Kota Bandung melalui Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya berupaya 

mendorong perwujudan penataan ruang, bangunan dan permukiman yang 

berkualitas serta berkelanjutan untuk mecapai visi Kota Bandung 2014-2018. 

Pada periode tersebut pula Kota Bandung telah berkomitmen untuk menjadikan 

Kota Bandung sebagai sustainable city. Agar tercapainya pembangunan 

sustainable city Kota Bandung, terdapat beberapa alternatif rekomendasi 

berdasarkan dokumen KLHS RDRT Kota Bandung diantaranya adalah rencana 

pengembangan fasilitas kota yang menunjang kegiatan industri besar, harus 

memanfaatkan fasilitas kota yang sudah ada dan hanya ditingkatkan kapasitas 

manejemen pengelolaannya. Adapula rencana memanfaatkan saluran alam 

(sungai sebagai saluran induk) harus disertai dengan peraturan yang jelas 

mengenai pemanfaatan sungai yang berwawasan lingkungan dan 

berkelanjutan.55 Penyusunan rencana strategis pengembangan Kota Bandung 

 
54 Ibid. 
55 Ibid.  
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periode 2014-2018 ini menunjukan bahwa Kota Bandung memiliki komitmen 

yang tinggi untuk dalam mewujudkan visi Kota Bandung dan menjadikan Kota 

Bandung sebagai sustainable city. Walikota terpilih Kota Bandung, Ridwan 

Kamil memaparkan konsep segitiga manajemen Kota Bandung pada tahun 

2015. Konsep segitiga itu adalah desentralisasi, inovasi sosial, dan kolaborasi. 

Dibawah ini dapat dilihat bagaimana gambaran konsep segitiga yang 

dicanangkan oleh Pemerintah Kota Bandung. 

Gambar 2.1 Segitiga Manajemen Kota Bandung56 

 

  

 

 

 

 

   

 Desentralisasi berarti terdapat distribusi kewenangan Walikota ke Lurah, 

RT/RW, Karang Taruna, dan Lembaga pemberdayaan masyarakat lainnya 

untuk menindaklanjuti masalah seperti kemacetan, banjir dan penertiban PKL. 

Inovasi sosial bermaksud untuk merubah gaya hidup dan perilaku masyarakat 

agar menjadi lebih tertib, sopan, santun, dan bahagia yang didorong oleh tata 

kelola kota yang baik. Sedangkan kolaborasi maksudnya menciptakan 

 
56 Kementrian PPN/Bappenas. 2015. Ridwan Kamil Paparkan Segitiga Manajemen Kota Bandung 

Di Bappenas. Diakses melalui https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/ridwan-kamil-

paparkan-segitiga-manajemen-kota-bandung-di-bappenas/ (05/04/2019) 

https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/ridwan-kamil-paparkan-segitiga-manajemen-kota-bandung-di-bappenas/
https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/ridwan-kamil-paparkan-segitiga-manajemen-kota-bandung-di-bappenas/
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kerjasama dengan berbagai pihak, baik itu pihak akademia, komunitas, bisnis, 

maupun institusi. Ridwan Kamil melihat bahwa anggaran dana daerah tidak 

mampu untuk mengakomodasi semua hal, sehingga dibutuhkan kolaborasi 

antar berbagai pihak untuk perkembangan pembangunan kota metropolitan.57 

Agar lebih mudah dipahami, bentuk sederhana dari permasalahan tata kelola 

perkotaan Kota Bandung dapat dilihat dalam bagan dibawah ini. 

Bagan 2.1  

Permasalahan Tata Kelola Perkotaan Kota Bandung Tahun 2010-201558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 2 Awal Mula Terbentuknya Kerjasama Sister City Bandung-Seoul  

 Pergeseran pola diplomasi menyebabkan negara bukan lagi menjadi satu-

satunya aktor utama dalam melakukan aktivitas hubungan internasional. 

Aktor-aktor baru seperti Non-Governmental Organization (NGO), 

 
57 Ibid. 
58 Sumber diolah oleh peneliti  
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International Non-Governmental Organization (INGO), dan Multi-National 

Corporations (MNC) turut berperan dalam dunia internasional. Munculnya 

aktor-aktor baru tersebut dalam diplomasi ini disebut dengan ‘paradiplomacy’. 

Istilah paradplomacy adalah penggabungan dari kata parallel diplomacy yang 

mengacu pada makna ‘the foreign policy of non-central government’.59 

Fenomena globalisasi menjadi salah satu faktor yang mendorong semakin 

intensifnya hubungan antar negara. Bahkan, aktor-aktor non-negara seperti 

pemerintah daerah seperti provinsi, kota maupun kabupaten semakin aktif 

mengambil peran dalam hubungan internasional. 

 Prinsip kerjasama antar daerah kota ini diharuskan untuk berdasarkan pada 

beberapa prinsip yang tercantum dalam PP No. 50 Tahun 2007, pasal 2, yaitu 

efesiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, 

itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah NKRI, 

persamaan kedudukan, transparansi, keadilan serta mencakup kepastian 

hukum. Kegitan paradiplomasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah 

juga terbagi dalam beberapa bentuk yaitu kerjasama sister city, Foreign Direct 

Investment, pembentukan proyek, dan pengiriman delegasi.60  

 Kerjasama yang dijalin oleh Kota Bandung dan Kota Seoul merupakan 

bentuk paradiplomasi dengan bentuk kerjasama sister city. Dalam 

melaksanakan kerjasama sister city, Kota Bandung berpedoman pada 

PERMENDAGRI Nomor I Tahun 1992, yang menyebutkan bahwa kerjasama 

 
59 Takdir Ali Mukti. 2013. ‘Paradiplomacy’: Kerjasama Luar Negeri Pemda di Indonesia. Phinisi 

Press. Yogyakarta.  Hal 2 
60 Rio Rusandi, Op.cit. 
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sister city adalah hubungan kerjasama kota bersaudara yang dilaksanakan antar 

Pemerintahan Kota, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota Administratif 

dengan Pemerintah setingkat di luar negeri. Kerjasama sister city dilaksanakan 

antar dua kota atau daerah yang biasanya mempunyai satu atau lebih kesamaan 

karakteristik, misalnya kesamaan ada pada kemiripan budaya, latar belakang 

sejarah atau jika dilihat dari segi geografis kedua daerah sama-sama daerah 

pantai atau daerah kepulauan. Namun seiring perkembangannya, banyak kota-

kota di dunia melakukan hubungan kerjasama sister city tanpa adanya 

kemiripan karakteristik antara kedua kota melainkan dengan alasan 

meningkatkan pembangunan ekonomi yang saling menguntungkan, memiliki 

persamaan tujuan, pertukaran budaya, pengembangan pendidikan, dan lain-

lain. 

 Kota Bandung sendiri pertama kali melaksanakan kerjasama sister city  

pada tahun 1960, dimana kerjasama tersebut terjalin dengan salah satu kota 

yang berada di Jerman, yaitu Kota Braunschweig. Kerjasama ini pula dikenal 

sebagai kerjasama sister city tertua di Indonesia. Melalui kerjasama sister city, 

Bandung bertujuan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi maupun 

pembangunan di bidang-bidang lainnya.61  

 Sebelum melakukan kerjasama sister city dengan Kota Seoul, Bandung 

telah menjalin kerjasama sister city dengan salah satu kota lainnya di Korea 

Selatan, yaitu Kota Suwon. Kerjasama ini telah terjalin selama 22 tahun, yaitu 

sejak penandatangan MoU pada tanggal 25 Agustus 1997 di Kota Suwon. 

 
61 Bagian Kerjasama. Op.cit.  
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Pemerintah Kota Suwon pada saat itu berkeinginan untuk menjalin kerjasama 

sister city dengan Kotamadya Bandung. Hal ini disampaikan pemerintah Kota 

Suwon melalui kedutaan besar RI di Seoul dan Dirjen HELN Departemen Luar 

Negeri pada tanggal 5 Agustus 1996. Kota Bandung menyambut baik ajakan 

kerjasama tersebut sehinnga akhirnya kedua kota menandatangani Letter of 

Intent. Satu tahun setelah penandatanganan tersebut, tepatnya pada tanggal 25 

Agustus 1997 kedua kota sepakat untuk melanjutkan kerjasama tersebut 

dengan penandatangan MoU oleh Walikota Bandung Wahyu Hamijaya dan 

Walikota Suwon Jae Douk.62  

 Kota Bandung dan Kota Suwon sepakat untuk melaksanakan kerjasama 

sister city dalam beberapa bidang di antaranya yaitu Bidang Ekonomi, Bidang 

Perdagangan, Bidang Pariwisata, Bidang Investasi, Bidang Iptek, Bidang 

Pendidikan, Bidang Kebudayaan, Bidang Kesejahteraan, serta Bidang Pemuda 

dan Olahraga.63 Selama 22 tahun menjalin kerjasama, Kota Bandung dan Kota 

Suwon telah menjalankan program-program yang direncanakan dengan hasil 

yang cukup memuaskan. Kerjasama antara keduanya sempat terhalang pada 

tahun 1997 karena keadaan dunia saat itu sedang terguncang dengan adanya 

krisis global yang merugikan hampir seluruh negara dunia termasuk Indonesia 

dan Korea Selatan. Meskipun begitu, kedua kota akhirnya menjalankan 

program pertamanya pada tahun 2002 di Bidang Pemuda dan Olahraga.64 

 
62 E.N Dombloboy, NST. 2016. Implementasi Kerjasama Sister City Kota Bandung dengan Kota 

Suwon Tahun 1997-2015. Skripsi. Yogyakarta: Hubungan Internasional, Universitas 

Muhamamdiyah Yogyakarta  
63 Mariyo Saputra. Op.cit. 
64 E.N Dombloboy, NST. Op.cit.  
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 Pada tahun-tahun berikutnya, kerjasama sister city antara Suwon dan 

Bandung terus berlanjut dan menjalankan program-program lainnya dalam 

bidang-bidang yang telah ditentukan atas kesepakatan kedua kota. Aktivitas-

aktivitas yang telah dilaksanakan Bandung dan Suwon selama menjalin 

kerjasama sister city (dapat dilihat pada lampiran 3 pada halaman 136).65 

Kerjasama antara keduanya membuahkan banyak program yang memuaskan 

dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Keberhasilan kerjasama 

sister city antara Kota Bandung dan Kota Suwon membawa Kota Bandung 

menjajaki kerjasama dengan kota lainnya di Korea Selatan. Kota Seoul yang 

merupakan ibu kota Korea Selatan akhirnya menjadi kota kedua di Korea 

Selatan yang menjadi mitra kerjasama Kota Bandung dalam lingkup Sister city. 

Dibawah ini merupakan tahapan kerjasama sister city antara Kota Bandung dan 

Kota Seoul:66  

1. Penjajakan 

Sebelum melaksanakan kerjasama, kota Bandung dan Kota Seoul saling 

bertukar informasi mengenai potensi-potensi yang dapat dikerjasamakan 

melalui KBRI di Seoul. 

2. Penandatanganan LoI (Letter of Intent) 

 Pada Mei 2015, Kerjasama antara Bandung dan Seoul pertama kali 

diawali dan ditandatangani oleh kedua belah pihak melalui Letter of 

Intent (LoI). 

 
65 Bagian Kerjasama. Op.cit. 
66 Sumber diolah dari Ibid, Bandung dan Seoul Tandatangan MoU Kerjasama. Diakses melalui 

https://www.kemlu.go.id/seoul/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/Bandung-dan-Seoul-

Tandatangani-MoU-Kerjasama-.aspx (15/04/2019) 

https://www.kemlu.go.id/seoul/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/Bandung-dan-Seoul-Tandatangani-MoU-Kerjasama-.aspx
https://www.kemlu.go.id/seoul/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/Bandung-dan-Seoul-Tandatangani-MoU-Kerjasama-.aspx
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3. Penyusunan Rencana Kerjasama  

Setelah ditandatanganinya LoI, Pemerintah Kota Bandung segera 

menyusun Rencana Kerjasama atau Term of Reference dan Plan of 

Action yang menjelaskan maksud dan tujuan kerjasama serta manfaat 

yang akan diperoleh. Rencana kerjasama antara kedua kota berfokus 

pada pengembangan smart city. 

4. Persetujuan DPRD 

Rencana Kerjasama, Plan of Action dan LoI yang sudah ditandatangani 

kedua pihak kemudian diajukan kepada DPRD Kota Bandung untuk 

mendapatkan persetujuan. DPRD Kota Bandung mengkaji ulang 

rancangan bidang kerjasama yang tertuang dalam Letter of Intent. 

5. Permitaan Fasilitasi Pemerintah  

Setelah adanya persetujuan DPRD Kota, Pemerintah Kota mengajukan 

surat kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk mohon 

fasilitasi kerjasama. Surat Permohonan ini dijadikan syarat untuk 

menentukan pembahasan Draft MoU dengan melibatkan Kementerian 

Luar Negeri Republik Indonesia, Sekretariat Negara Republik Indonesia, 

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan 

Kementerian/lembaga terkait lainnya. 

6. Penyusunan Draft MoU (Memorandum of Understanding) 

MoU untuk kerjasama Sister City termasuk dalam kategori Perjanjian 

Internasional, sehingga penyusunannya dilakukan oleh Direktorat 

Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri 
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Republik Indonesia sebagai ahli hukum internasional. Draft yang telah 

disusun Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tersebut kemudian 

dibahas pada Forum Interkem (antar kementerian) yang terdiri dari 

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Sekretariat Negara 

Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan 

Kementerian/lembaga terkait lainnya. Forum Interkem kemudian 

membubuhkan paraf pada draft MoU yang telah dibahas. Draft MoU 

hasil rapat interkem disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri 

Republik Indonesia kepada Kementerian Luar Negeri Republik 

Indonesia untuk diteruskan kepada perwakilan RI di luar negeri untuk 

dikomunikasikan dengan calon Sister City untuk mendapatkan 

tanggapan. 

7. Penandatanganan MoU 

Satu tahun setelah penandatangan LoI, penandatanganan Memorandum 

of Understanding (MoU) oleh Ridwan Kamil dan Park Wonsoon 

dilaksanakan pada 7 Oktober 2016 di City Hall, Seoul, serta disaksikan 

oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea John A. Prasetio. 

Kedua Walikota menyepakati untuk melakukan kerjasama dan 

pertukaran infomasi yang berfokus pada pengembangan Smart City 

dalam beberapa bidang, yaitu: Ekonomi Perkotaan, Perencanaan Tata 

Kota, Mode Transportasi Perkotaan, dan E-government. 

 Pemerintah Kota Bandung dibawah kepemimpinan Ridwan Kamil 

berkomitmen untuk menjadikan Kota Bandung sebagai Smart City. Pemerintah 
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Kota Bandung melihat Kota Metropolitan Seoul sebagai kota yang berhasil 

dalam proses penataan kota yang baik dan restorasi kawasan kumuh menjadi 

kawasan terbuka hijau, selain itu juga Kota Seoul berhasil dalam pengelolaan 

Smart City yang baik sehingga Kota Bandung tertarik untuk melakukan 

pendekatan dan saling menjalin kerjasama. Selain bertujuan untuk memajukan 

kedua Kota, kerjasama ini diharapkan dapat mendekatkan hubungan 

persahabatan kedua belah pihak dan dapat meningkatkan rasa saling 

pengertian.67 Sehingga Kota Seoul adalah mitra yang dapat membantu Kota 

Bandung mewujudkan pengembangan smart city. 

2. 3 Faktor-Faktor Pendorong Kerjasama Sister City Bandung-Seoul 

 Dalam membentuk sebuah keputusan atau kebijakan, selalu terdapat 

faktor-faktor pendorong yang melatarbelakanginya, begitu pula dengan 

keputusan untuk melakukan kerjasama sister city. Apabila biasanya Politik 

Luar Negeri suatu negara didasarkan pada kepentingan nasional, maka 

kebijakan luar negeri Pemerintah Daerah seperti sister city didorong oleh 

kebutuhan daerah tersebut.  Keputusan Kota Bandung untuk memilih Seoul 

sebagai mitra kerjasama sister city juga tentunya didorong oleh beberapa faktor 

baik faktor eksternal maupun internal. 

2.3.1 Faktor Eksternal 

 Negara Indonesia telah mendukung Suistainable Development Goals 

(SDGs) yang diadopsi di Majelis Umum United Nations pada bulan September 

2015. Dukungan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden N0.59 Tahun 2017 

 
67 H. Apriliani. Op.cit. 
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tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang 

menjadi pondasi utama untuk menetapkan struktur dan mekanisme tata kelola 

SDGs nasional untuk perencanaan, penganggaran, pembiayaan, pemantauan 

serta pelaporan.68 Kesepakatan SDGs terdiri dari 17 goals dan 169 target dan 

direncanakan tercapai pada tahun 2030.69  Dalam upaya menetapkan 17 tujuan 

tersebut, PBB menyelenggarakan perundingan yang panjang demi 

menciptakan tujuan-tujuan yang kompleks. Selama proses perundingan, 

United Cities and Local Governments (UCLG), yang memfasilitasi satuan 

tugas global bagi pemerintah daerah, mendorong agar dibuatnya satu tujuan 

khusus terkait urbanisasi berkelanjutan dan mendesak agar seluruh tujuan dan 

target mempertimbangkan keberagaman konteks, peluang dan tantangan pada 

level sub-nasioal. Desakan UCLG kemudian melahirkan tujuan ke 11 yaitu 

“Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan”. Tujuan tersebut dianggap 

menandakan pengakuan terhadap transformatif urbanisasi untuk 

pembangunan, serta peran pemimpin daerah untuk mendorong perubahan 

global.70  

  Girardet mendefiniskan kota berkelanjutan sebagai kota yang 

memungkinkan semua warganya memenuhi kebutuhannya dalam 

meningkatkan kesejahteraannya, tanpa menurunkan kondisi lingkungan alam 

 
68 Christope Bahuet. 2018. SDGs di Indonesia: 2018 dan Setelah itu. UNDP Indonesia. Diakses 

melalui http://www.id.undp.org/content/indonesia/id/home/presscenter/articles/2018/sdgs-di-

indonesia--2018-dan-setelah-itu.html?cq_ck=1521445399178 (23/05/2019) 
69 Yanuar Nugroho. 2017.  Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs Memikirkan Mekanisme 

Pendanaan: Kantor Staf Presiden Republik Indonesia. https://www.sdg2030indonesia.org/an-

component/media/upload-book/Yanuar_Nugroho_-_Kantor_Staff_Presiden.pdf (23/05/2019) 
70 UCLG. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang Perlu Diketahui oleh Pemerintah Daerah 

https://www.uclg.org/sites/default/files/tujuan-sdgs.pdf (23/05/2019) 

http://www.id.undp.org/content/indonesia/id/home/presscenter/articles/2018/sdgs-di-indonesia--2018-dan-setelah-itu.html?cq_ck=1521445399178
http://www.id.undp.org/content/indonesia/id/home/presscenter/articles/2018/sdgs-di-indonesia--2018-dan-setelah-itu.html?cq_ck=1521445399178
https://www.sdg2030indonesia.org/an-component/media/upload-book/Yanuar_Nugroho_-_Kantor_Staff_Presiden.pdf
https://www.sdg2030indonesia.org/an-component/media/upload-book/Yanuar_Nugroho_-_Kantor_Staff_Presiden.pdf
https://www.uclg.org/sites/default/files/tujuan-sdgs.pdf
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maupun kehidupan orang lain, dimasa kini dan di masa depan.71 Adanya poin 

ke 11 dalam target SDGs menuntut kota-kota dunia untuk berlomba 

mengembangkan kotanya menjadi sustainable city.  Kota Bandung sebagai 

bagian dari kota dunia tentunya berupaya untuk memenuhi target PBB tersebut 

dengan berkomitmen mengembangkan Kota Bandung menjadi sustainable 

city.  

   Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam mewujudkan poin ke 11 

dalam target SDGs, dibentuklah poin ke 17 yang sekaligus menjadi poin 

terakhir dalam target SDGs yaitu “Kemitraan untuk Mencapai Tujuan”. Poin 

ini menunjukan pentingnya kerjasama antar stakeholders yaitu pemerintah, 

swasta, dan masyarakat. Salah satu target yang tertuang dalam poin ke 17 

adalah meningkatkan kemitraan global untuk mendukung pencapaian Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan di semua negara, khususnya negara-negara 

berkembang.72 

 Mewujudkan sebuah kota yang berkelanjutan bukanlah hal yang mudah, 

Ridwan Kamil sebagai pemimpin Kota Bandung saat itu melihat bahwa 

anggaran dana daerah tidak mampu untuk mengakomodasi banyak hal, 

sehingga dibutuhkan kolaborasi antar berbagai pihak untuk perkembangan 

pembangunan kota metropolitan. Pemerintah daerah berperan sebagai entitas 

sub-state yang melaksanakan kemitraan global atau melakukan hubungan luar 

 
71 Diah Riski H. 2018. Impelementasi Sustaianble Development Goals (SDGs) dalam Pembangunan 

Kota Berkelanjutan di Jakarta. https://www.researchgate.net/publication/325312873 (23/05/2019)  
72 Ibid. 

https://www.researchgate.net/publication/325312873
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negeri dengan pihak asing dalam rangka mencapai kepentingannya disebut 

sebagai paradiplomasi.73  

 Dalam upaya mewujudkan sebuah kota berkelanjutan inilah Kota Bandung 

melakukan penjajakan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang salah satunya 

adalah kerjasama sister city dengan Kota Seoul. Sehingga, dari penjelasan 

diatas dapat dilihat bahwa tujuan Ke-11dan Ke-17 dalam SDGs yang diadopsi 

dalam PBB menjadi faktor eksternal yang mendorong Kota Bandung 

melakukan kerjasama sister city dengan Kota Seoul. 

2.3.2 Faktor Internal 

 Pada awal tahun 2015 tepatnya pada tanggal 24 Maret, Wakil Presiden 

Jusuf Kalla meluncurkan program Indeks Kota Cerdas Indonesia (IKCI) 2015 

di Balai Sidang, Jakarta. Program tersebut merupakan salah satu bentuk 

dorongan peningkatan kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di 

Indonesia dengan mengimplementasikan Kebijakan Smart City.74 Konsep Kota 

Cerdas atas smart city ini didefinisikan oleh Prof. Suhono Harso Supangkat 

sebagai konsep pengembangan dan pengelolaan kota dengan pemanfaatan 

Teknologi dan Komunikasi untuk menghubungkan, memonitor, serta 

mengendalikan berbagai sumber daya yang ada didalam kota dengan lebih 

efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya dan mendukung 

pembangunan yang berkelanjutan.75 

 
73 Stefan Wolf. Op.cit. 
74 Siti Widharetno Mursalim. 2017. Implementasi Kebijakan Smart City di Kota Bandung. Diakses 

melalui 

https://www.researchgate.net/publication/324251217_IMPLEMENTASI_KEBIJAKAN_SMART

_CITY_DI_KOTA_BANDUNG (24/05/2019) 
75 Ibid. 

https://www.researchgate.net/publication/324251217_IMPLEMENTASI_KEBIJAKAN_SMART_CITY_DI_KOTA_BANDUNG
https://www.researchgate.net/publication/324251217_IMPLEMENTASI_KEBIJAKAN_SMART_CITY_DI_KOTA_BANDUNG
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 Dibawah kepemiminan Walikota Ridwan Kamil, kota Bandung memiliki 

visi Bandung sebagai smart city yang akan menciptakan budaya inovasi dan 

teknologi yang akan mengandalkan pada keberhasilan dari industri inti yang 

ada dan mengembangkan industri kreatif. Bandung juga optimis sebagai 

sebuah kota yang berusaha untuk memperkuat reputasi pertumbuhannya 

sebagai kota teknologi di Indonesia.76 Kota Bandung memiliki setidaknya 10 

(sepuluh) area prioritas dalam upaya mewujudkan smart city yaitu E-

Governance, Smart Safety and Security, Smart Education, Smart Health, Smart 

Environment, Smart Grid, Smart Society, Smart Commerce, Smart Urban 

Mobilty, dan Smart Finance.77 

 Pendekatan yang dilakukan oleh Ridwan Kamil selaku walikota memang 

merupakan pendekatan berbasis gotong royong. Pendekatan gotong royong ini 

berarti Kota Bandung melibatkan banyak pihak untuk mewujudkan visi smart 

city mulai dari komunitas, universitas, swasta, hingga negara-negara asing 

yang dijadikan mitra sister city atau kota yang diajak untuk menjalin kerjasama 

secara intensif dalam berbagai sektor terkait smart city.78 Ridwan Kamil 

mengatakan konsep smart city ini bertujuan untuk mempermudah segala 

urusan dengan konektivitas tinggi dari pemanfaatan teknologi informasi. Pada 

satu kesempatan yaitu pada acara penandatanganan kerjasama antara Telkom 

 
76 SIEMENS. 2016. Bandung Smart City: Global Center of Competence Cities. diakses melalui 

http://www.siemens.asia/ID/Libraries/Press_Attachment/Bandung_Study_Book_ID.sflb.ashx 

(24/05/2019) 
77 Ridwan Kamil. 2015. Smart City Bandung. Diakses melalui 

https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/12/Expose%20Walikota%20Bandung%20(Inno

vation).pdf (24/05/2019) 
78 Lestari Nurbudi.2016. Bandung Smart City. (24/05/2019) 

http://www.siemens.asia/ID/Libraries/Press_Attachment/Bandung_Study_Book_ID.sflb.ashx
https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/12/Expose%20Walikota%20Bandung%20(Innovation).pdf
https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/12/Expose%20Walikota%20Bandung%20(Innovation).pdf
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dengan Pemkot Bandung, Ridwan kamil mengutarakan keinginannya untuk 

menjadi seperti Seoul yang memiliki koneksi tingkat tinggi.79  

 Untuk memberikan layanan akses yang efektif dan efisien kepada 

masyarakat, Kota Bandung mencontoh manajemen Kota Seoul yang 

membangun pusat kendali kota. Saat ini, Kota Bandung telah mewujudkan 

pusat kendali kotanya sendiri yang disebut Bandung Command Center.80 

Pemerintah Kota Bandung mengakui kesuksesan Kota Seoul dalam tata kelola 

perkotaan dan pengembangan smart city. 

 Gambar 2.2 Pusat Kendali Kota Seoul81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
79 Telkom Solution. 2014. Telkom Wujudkan Bandung Smart City. Diakses melalui 

http://www.telkomsolution.com/news/telkom-wujudkan-bandung-smart-city (27/05/2019) 
80 Lestari Nurbudi. Op.cit 
81 Ibid. 

http://www.telkomsolution.com/news/telkom-wujudkan-bandung-smart-city
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 Gambar 2.3 Bandung Command Center82 

 

  

 

 

 

 

 

 Kota Seoul dikenal dunia sebagai kota dengan ekonomi yang sangat maju 

dan juga menjadi kota tujuan wisata terkemuka. Namun, Kota Seoul juga 

dikenal sebagai salah satu kota yang paling melek teknologi di dunia yang 

berhasil mempertahankan peringkat No.1 dalam suvei E-Government PBB 

sejak 2003.83 Smart Seoul pertama kali diumumkan pada Juni 2011 untuk 

menjunjung tinggi reputasi Seoul sebagai pemimpin Teknologi Informasi dan 

Komunikasi global dengan meningkatkan keberlanjutan dan daya saingnya 

melalui teknologi pintar. Konsep Smart Seoul tersebut direncankan terwujud 

pada tahun 2015.84 Sebenarnya, Smart Seoul bukanlah upaya pertama Korea 

untuk memasukkan TIK dalam strategi pengembangan kota. Pada tahun 2004, 

 
82 Bandung Government. Command Center. Diakses melalui https://commandcenter.bandung.go.id/ 

(27/05/2019) 
83 UN-PAP. 2012. UN E-Government survey 2012. Diakses melalui  

http://www2.unpan.org/egovkb/global_reports/12report.htm (27/05/2019) 
84  Seoul Metropolitan Government. 2011. Smart Seoul 2015. Diakses melalui 

http://english.seoul.go.kr/wp-content/uploads/2014/02/SMART_SEOUL_2015_41.pdf 

(27/05/2019) 

https://commandcenter.bandung.go.id/
http://www2.unpan.org/egovkb/global_reports/12report.htm
http://english.seoul.go.kr/wp-content/uploads/2014/02/SMART_SEOUL_2015_41.pdf
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Korea mengembangkan proyek u-City dimana teknologi komputasi diterapkan 

diberbagai titik kota untuk memperkuat daya saing kota.85  

 Dalam pengimplementasian smart city, Kota Seoul memiliki 3 (tiga) pilar 

utama Smart Seoul, yaitu:86 

1. Infrastruktur TIK: Mengamankan infrastruktur TIK generasi 

berikutnya sangat penting untuk keberhasilan layanan kota pintar 

yang muncul. Upaya untuk mengembangkan infrastruktur TIK harus 

mengantisipasi tuntutan layanan di masa depan. 

2. Kerangka kerja pengelolaan kota terpadu: Kerangka kerja pengelolaan 

kota terpadu yang terdefinisi dengan baik sangat penting. Banyak 

subsistem terintegrasi, sistem meta dan sistem blok bangunan 

individu dari kota pintar akan bekerja secara harmonis hanya melalui 

kepatuhan ketat terhadap standar umum yang berlaku. 

3. Pengguna Cerdas: TIK adalah alat untuk mengaktifkan kota pintar, 

tetapi tidak ada gunanya tanpa pengguna teknologi pintar yang dapat 

berinteraksi dengan layanan pintar. Meningkatkan akses ke 

perangkat pintar dan pendidikan tentang penggunaannya, lintas 

tingkat pendapatan dan kelompok umur, harus tetap menjadi salah 

satu prioritas tertinggi kota pintar. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Universitas Rutgers, pada 

tahun 2013-2014 Kota Seoul menempati posisi ranking 1 untuk implementasi 

 
85 ITU-T Technology Watch report. 2008. Ubiquitous sensor networks. Diakses melalui  

http://www.itu.int/oth/T2301000004/en (27/05/2019) 
86 ITU-T Technologi Watch Report. 2013. Smart Cities Seoul: a case study. Diakses mealui 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-t/oth/23/01/T23010000190001PDFE.pdf (27/05/2019) 

http://www.itu.int/oth/T2301000004/en
https://www.itu.int/dms_pub/itu-t/oth/23/01/T23010000190001PDFE.pdf
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E-Government. Hingga saat ini, Kota Seoul telah mewujudkan banyak sekali 

program-program smart city. Diantaranya adalah akses Wifi gratis, Kota Seoul 

pada tahun 2015 telah menempatkan 5.200 akses WiFi gratis yang berarti 

menjangkau 13.69% dari total Kota Seoul. Adapula aplikasi yang dinamakan 

“Seoul Smart Complaint Reporting App” dimana masyarakat dapat 

melaporkan keresahan terhadap fasilitas umum Kota Seoul (Jalan yang rusak, 

Parkir Ilegal, Keamanan fasilitas, dll) melalui smartphone.87 Secara sederhana, 

faktor-faktor yang menyebabkan Kota Bandung melakukan kerjasama sister 

city dan memilih Kota Seoul sebagai mitra kerjasamanya dapat dilihat dari 

tabel berikut ini. 

Tabel 2.1 Faktor-Faktor Pendorong Sister City Bandung-Seoul88 

 Keberhasilan Kota Seoul dalam membangun smart city dalam waktu yang 

singkat memberikan inspirasi bagi Walikota Kota Bandung, Ridwan Kamil 

untuk Bandung mengikuti jejak Seoul menjadi kota cerdas dan mewujudkan 

visi Bandung. Dengan konsep gotong royong yang diusung Ridwan Kamil 

 
87 Seoul Metropolitan Government. 2016. Smart Seoul Status&Strategies. Diakses melalui 

https://seoulsolution.kr/sites/default/files/gettoknowus/Smart%20Seoul%20Status%20%26%20Str

ategies%20for%20e-Government_201604.pdf (15/07/2019) 
88 Sumber diolah oleh peneliti 

Faktor Eksternal Faktor Internal 

Goals SDGs Poin Ke-11 Komitmen Bandung mengembangkan 

smart city 

Goals SDGs Poin Ke-17 Walikota Bandung terinspirasi oleh 

keberhasilan smart city Kota Seoul 

https://seoulsolution.kr/sites/default/files/gettoknowus/Smart%20Seoul%20Status%20%26%20Strategies%20for%20e-Government_201604.pdf
https://seoulsolution.kr/sites/default/files/gettoknowus/Smart%20Seoul%20Status%20%26%20Strategies%20for%20e-Government_201604.pdf
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untuk mencapai smart city, Kota Bandung melihat peluang untuk menjadikan 

Seoul sebagai negara mitra sister city. Kota Bandung optimis bahwa kerjasama 

sister city dengan Seoul dapat menambah pengetahuan Kota Bandung dalam 

mengembangkan smart city agar Bandung dapat mewujudkan visinya dalam 

kurun waktu yang telah ditentukan 

2. 4 Bentuk Kerjasama Sister city Bandung-Seoul 

 Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa tahapan yang 

dilakukan oleh dua negara yang akan melaksanakan kerjasama sister city. Dari 

ketujuh tahapan yang dilakukan, kedua negara menyusun rencana kerjasama 

atau plan of action pada tahapan ketiga. Setelah ditandatanganinya LoI, 

Pemerintah Kota Bandung segera menyusun Rencana Kerjasama atau Term of 

Reference dan Plan of Action yang menjelaskan maksud dan tujuan kerjasama 

serta manfaat yang akan diperoleh. Rencana kerjasama antara kedua kota 

berfokus pada pengembangan smart city. Kedua walikota sepakat untuk 

melakukan pertukaran dan kerjasama dengan berbagi keahlian dan praktik-

praktik terbaik dalam empat bidang: ekonomi perkotaan, perencanaan kota, 

transportasi perkotaan, dan e-government.89 

 Keempat bidang tersebut adalah fokus utama dalam kerjasama sister city 

Bandung-Seoul. Adapun yang dimaksud dengan bidang ekonomi perkotaan 

adalah tentang bagaimana upaya Pemerintah Kota dalam meningkatkan 

pendapatan penduduk kawasan perkotaan dan juga meningkatkan tingkat 

 
89 Ekonomi Bisnis. 2016. Kerja Sama Pemerintah Kota Bandung dan Seoul Garap Tata Kota. 

Diakses melalui https://ekonomi.bisnis.com/read/20161008/45/590620/kerja-sama-pemkot-

bandung-dan-seoul-garap-tata-kota (17/07/2019) 

https://ekonomi.bisnis.com/read/20161008/45/590620/kerja-sama-pemkot-bandung-dan-seoul-garap-tata-kota
https://ekonomi.bisnis.com/read/20161008/45/590620/kerja-sama-pemkot-bandung-dan-seoul-garap-tata-kota
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kesejahteraan masyarakat perkotaan. Kegiatan ekonomi perkotaan setidaknya 

membahas mengenai strategi pembangunan ekonomi kota, perencanaan tata 

ruang dan wilayah yang berbasis pada ekonomi kota, peningkatan pendapatan 

dan kesejahteraan di kawasaan pedesaan/perkotaan, peningkatan kegiatan 

ekonomi pendukung pembangunan wilayah, dan strategi penanggulangan 

kemiskinan dan ketimpangan ekonomi.90 

 Konsepsi perencanaan kota menurut T.J. Kent, Jr dalam bukunya The 

Urban General Plans haruslah memiliki jangka waktu yang panjang, selain itu 

juga bersifat komprehensif, umum, berfokus kepada pengembangan secara 

fisik, dan terkait dengan tekanan dari sudut pandang sosial dan ekonomi.91 

Konsep perencanaan kota ini juga secara resmi diadopsi oleh legislatif lokal. 

Undang-Undang No.24 Tahun 1192 tentang Penataan Ruang menyebutkan 

bahwa perencanaan kota berada dibawah Rencana Tata Ruang Wilayah 

Provinsi.92 Perencanaan kota secara umum adalah proses perencanaan tata 

ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pemerintah 

Kota Bandung sendiri memiliki perencanaan kota yaitu berupaya untuk 

mengembangkan Kota Bandung menjadi kawasan Metropolitan Bandung 

Raya.93  

 
90 Ir. Udjianto Pawitro. 2013. Pembangunan Kota, Ekonomi Perkotaan dan Pembentukan Cluster 

Ekonomi Kawasan Perkotaan. diakses melalui 

https://www.academia.edu/8028254/PEMBANGUNAN_PERKOTAAN_-

_EKONOMI_PERKOTAAN_and_CLUSTER_EKONOMI (17/07/2019) 
91 T.J. Kent. 1964. The Urban General Plan. Chicago: American Planning Association (17/07/2019) 
92 Dinas Tata Ruang Tata Bangunan. 2017. Perspektif Tentang Kota dan Perencanaan Kota. Diakses 

melalui http://trtb.pemkomedan.go.id/artikel-954-perspektif-tentang-kota-dan-perencanaan-

kota.html# (17/07/2019) 
93 Kompas. 2019. Kota Bandung akan Diperbesar Jadi Metropolitan Bandung Raya. Diakses 

melalui https://bandung.kompas.com/read/2019/04/26/20031711/kota-bandung-akan-diperbesar-

jadi-metropolitan-bandung-raya (17/07/2019) 

https://www.academia.edu/8028254/PEMBANGUNAN_PERKOTAAN_-_EKONOMI_PERKOTAAN_and_CLUSTER_EKONOMI
https://www.academia.edu/8028254/PEMBANGUNAN_PERKOTAAN_-_EKONOMI_PERKOTAAN_and_CLUSTER_EKONOMI
http://trtb.pemkomedan.go.id/artikel-954-perspektif-tentang-kota-dan-perencanaan-kota.html
http://trtb.pemkomedan.go.id/artikel-954-perspektif-tentang-kota-dan-perencanaan-kota.html
https://bandung.kompas.com/read/2019/04/26/20031711/kota-bandung-akan-diperbesar-jadi-metropolitan-bandung-raya
https://bandung.kompas.com/read/2019/04/26/20031711/kota-bandung-akan-diperbesar-jadi-metropolitan-bandung-raya
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 Pertumbuhan populasi yang tinggi dan maraknya urbanisasi meningkatkan 

angka kepemilikan kendaraan pribadi. Hal tersebutnya menyebabkan 

penurunan pangsa pengguna transportasi umum yang berdampak pada semakin 

parahnya polusi udara dan polusi suara. Seringkali pula banyaknya kendaraan 

pribadi di jalan menyebabkan kemacetan dan keselamatan jalan yang buruk 

dan terus menurun kualitasnya (lebih dari 1 juta orang meninggal setiap 

tahunnya akibat kecelakaan kendaraan).94  

 Begitu pula fenomena yang terjadi di Kota Bandung, pertumbuhan jumlah 

penduduk Kota Bandung berakibat pada aktivitas yang semakin padat dan 

membutuhkan mobilitas yang tinggi. Data tahun 2010 menunjukan bahwa 

jumlah kendaraan bermotor rata-rata meningkat 11% per tahun, tidak 

sebanding dengan penambahan ruas jalan yang hanya 1,29% per tahun. Jika 

hal ini terus dibiarkan dapat berakibat pada terganggunya kehidupan 

masyarakat pada bidang ekonomi, sosial, dan kelestarian lingkungan di masa 

mendatang. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, dibutuhkan sistem 

transportasi perkotaan yang baik. Kota Bandung menetapkan visi transportasi 

Kota Bandung tahun 2031 yaitu “Terwujudnya Transportasi Kota Bandung 

yang Andal dan Ramah” dengan semboyan “Bandung Better Urban Mobility 

2031”. Makna dari visi tersebut ialah menciptakan transportasi Kota Bandung 

 
94 Kementrian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. 2012. Kebijakan Umum 

Transportasi Perkotaan: Menuju Sustainable Urban Transportation di Indonesia. Diakses melalui 

http://hubdat.dephub.go.id/rakornis2010/1440-bstp/download (18/07/2019) 

http://hubdat.dephub.go.id/rakornis2010/1440-bstp/download
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yang dapat diandalkan dalam mendukung setiap aktivitas seluruh warga kota 

dan transportasi yang ramah terhadap lingkungan.95 

 Sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang 

Kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan E-Government, maka 

pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi menjadi hal yang sangat 

dibutuhkan. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Bandung merasa harus dapat 

memanfaatkan kemajuan TIK untuk meningkatkan kualitas layanan publik 

secara lebih efektif dan efisien.96 Motivasi pemerintah Kota Bandung 

menerapkan e-government ini adalah untuk mempermudah urusan pelayanan, 

karena tujuan dari pemerintahan adalah memberikan pelayanan terbaik bagi 

masyarakat. E-Government membantu meningkatkan kualitas pelayanan 

publik dengan bantuan teknologi informasi membuat kinerja pemerintahan 

menjadi lebih efisien.97 

Meskipun kerjasama berfokus pada pengembangan smart city dalam 

keempat bidang yang telah dijelaskan diatas, Kota Bandung dan Kota Seoul 

tidak mengesampingkan bidang-bidang lainnya yang berpotensi untuk 

dikerjasamakan. Ruang Lingkup Kerjasama Sister City Bandung dan Seoul 

yang tertera dalam MoU melingkupi: (1) Perkembangan Smart City: Ekonomi 

perkotaan, Perencanaan Kota, Transportasi Perkotaan, dan E-Government; (2) 

 
95 PPID Kota Bandung. 2016. Bandung Urban Mobility Project. Diakses melalui 

http://ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/08/bump-indo-full.pdf (18/07/2019) 
96 Pemerintah Kabupaten Bandung. 2016. E-Gov Tingkatkan Kualitas Pelayanan Pemerintah 

Kepada Publik. Diakses melalui http://www.bandungkab.go.id/arsip/e-gov-tingkatkan-kualitas-

pelayanan-pemerintah-kepada-publik (18/07/2019) 
97 Reyhan Maulidian Salahuddin Yusuf. 2018. Penerapan E-Government dalam Membangun Smart 

City pada Kota Bandung Tahun 2018. Skripsi. Bandung: Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan 

Informatika, Universitas Telkom Bandung.  

http://ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/08/bump-indo-full.pdf
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Bidang Kebudayaan, Seni dan Pariwisata, pemerintah kota akan berbagi 

pengalaman dan melakukan program pertukaran dalam bidang kebudayaan, 

seni, dan pariwisata, serta berdiskusi mengenai kebijakan-kebijakan dalam 

bidang kebudayaan dan seni melalui kunjungan serta pertukaran-pertukaran 

lainnya; (3) Bidang Ekonomi dan Investasi, berbagi informasi mengenai 

kebijakan-kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhann 

ekonomi dan investasi juga mendorong ekonomi lokal, serta memberikan 

dukungan bisnis dan minat investasi terhadap satu sama lain; (4) Pertukaran 

Personel dan Pelatihan Jangka Pendek, memfasilitasi pertukaran praktis dan 

kolaborasi melalui program-program seperti pertukaran personel dan pelatihan 

jangka pendek maupun panjang.98 

 
98 Sumber diolah dari Bagian Kerjasama Kota Bandung. Op.cit,  Ekonomi Bisnis. 2016. Kerja Sama 

Pemerintah Kota Bandung dan Seoul Garap Tata Kota. Diakses melalui 

https://ekonomi.bisnis.com/read/20161008/45/590620/kerja-sama-pemkot-bandung-dan-seoul-

garap-tata-kota (15/07/2019) 

https://ekonomi.bisnis.com/read/20161008/45/590620/kerja-sama-pemkot-bandung-dan-seoul-garap-tata-kota
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